
Dječji vrtić Vrtuljak 

Zaprešić, Mokrička 59 

KLASA: 112-03/17-1/2 

URBROJ: 238-33-74-17-3 

Zaprešić, 13. 09. 2017. 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 59, Zaprešić na temelju odluke 

Upravnog vijeća raspisuje   

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO  

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE  DJECE 

 Jedna  (1) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 

 Tri  (3) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  

 Jedna  (1) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata/dnevno 

2. STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG 

 jedna (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  

UVJETI:  prema Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97,107/07, 94/13) 

PREDNOST za odgojitelje: položena razina B2 engleskog i njemačkog jezika 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici: 

 Životopis 

 Dokaz o hrvatskom državljanstvu 

 Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  

 Osobnu iskaznicu 

 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  

 Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)  

 Elektronički zapis o radno pravnom status (ispis iz evidencije HZZMO) 

Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku–pribavit će Ustanova po 

službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa (sukladno čl.25. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju) službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata,a prije sklapanja 

ugovora o radu. 

*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat 

će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu. 

 PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 

59, 10290 Zaprešić u roku osam dana od dana objave natječaja ( s naznakom – prijava na 

natječaj ). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će iti obaviješteni uroku osam (8) dana 

od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća vrtića. 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 13.09.2017. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice 

Dječjeg vrtića Vrtuljak i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 

 

 


